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Tisztelt Képviselő-testület!

Ferencváros Önkormányzata 2004-ben alkotta meg a közterületekről látható egyes felületek 
védelméről szóló 40/2004. (XI. 17.) rendeletét. 

Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján a mellékelt módosításokat javasolom.

Kérem a Tisztelt  Képviselőtestületet,  hogy az  előterjesztést  tárgyalja  meg és a  határozati 
javaslatot valamint a rendelet-tervezetet fogadja el.

Budapest, 2012. január 16.

Dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Melléklet: 1 pl. rendelet-tervezet
1 pl. kéthasábos rendelet-tervezet

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy  a  közterületekről  látható  egyes  felületek  védelméről  szóló 40/2004.  (XI.  17.) 
önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  …./2011. (……)  önkormányzati  rendeletét 
ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2012. január 26.
Felelős dr. Bácskai János polgármester

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotja 
a …/2011.(…) rendeletét a közterületekről látható egyes felületek védelméről szóló 40/2004 
(XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

dr. Nagy Hajnalka jegyző



Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

................. (..........) önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLETEKR ŐL LÁTHATÓ EGYES FELÜLETEK VÉDELMÉR ŐL

szóló 40/2004. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 
6.§ (1) bekezdése b) pontjára figyelemmel, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a közterületekről  látható egyes 
felületek  védelméről  szóló  40/2004.  (XI.  17.)  önkormányzatit  rendelet  módosításáról  az 
alábbiakat rendeli el.

1. §

A közterületekről látható egyes felületek védelméről szóló 40/2004. (XI. 17.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdésének b) pontja hatályát veszti

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Nem rendeltetésszerű felületképzést létesíteni csak a Városfejlesztési Városgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Bizottság hozzájárulásával lehet.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszíti.

Budapest, 2012. ...........................

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző



Indoklás:

1. §-hoz:  a Grafitti-fal szükségtelen fogalom-meghatározás, mivel a rendelet további részei 
nem térnek ki erre a fogalomra

2.  §-hoz: Felhatalmazza az  illetékes  szakmai  bizottságot  egyedi  városképi  megfontolások 
érvényesítésre

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a 
a  közterületekről  látható  egyes  felületek  védelméről  szóló  40/2004.  (XI.  17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2012. (.............) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatásai változatlanok.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltaknak gazdasági, költségvetési hatásai változatlanok.

3. Környezeti hatások

A  környezetre  gyakorolt  hatása  kedvezőbbé  válik  azáltal,  hogy  a  nem  rendeltetésszerű 
felületképzésekkel  összefüggésben  a  Városfejlesztési  Városgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi Bizottságnak lesz hatásköre dönteni. 

4. Egészségügyi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak jelentősen nem változtatják az adminisztrációs terheket.

6.  A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható 
következményei

A  módosuló  rendelkezések  a  rendelet  hatályosulásának  vizsgálta  során  a  gyakorlati 
tapasztalatok alapján szükségesek.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi,  tárgyi,  szervezeti  és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak



Ferencvárosi Önkormányzat 
Képviselőtestületének

40/2004. (XI. 17.) rendelete
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A KÖZTERÜLETEKRŐL LÁTHATÓ EGYES 
FELÜLETEK VÉDELMÉRŐL

Ferencvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről 
szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (továbbiakban: 
Étv.) 6.§ (1) bekezdése b) pontjára figyelemmel, a 
szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény 1. § 
(1)  bekezdésében  adott  felhatalmazás  alapján 
megalkotja  a  közterületekről  látható  egyes 
felületek védelméről szóló rendeletét.

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencvárosi Önkormányzat

Képviselő-testületének

................. (............) rendelete

A KÖZTERÜLETEKRŐL LÁTHATÓ EGYES 
FELÜLETEK VÉDELMÉRŐL

szóló 40/2004. (XI. 17.) rendelet módosításáról

Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete az épített 
környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló 
1997. évi  LXXVIII.  törvény (továbbiakban: 
Étv.)  6.§  (1)  bekezdése  b)  pontjára 
figyelemmel,  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
Törvény  16.§  (1)  bekezdésében  foglaltak 
alapján  a  közterületekről  látható  egyes 
felületek védelméről szóló 40/2004. (XI. 17.) 
önkormányzatit  rendelet  módosításáról  az 
alábbiakat rendeli el.

A rendelet célja és értelmezése
1.§

(1) E  rendelet  célja,  hogy  Ferencváros 
közigazgatási  területén  az  épített  környezet 
emberhez méltó és esztétikus kialakításához 
és  az  építészeti  örökség  védelméhez  való 
jogot  biztosítsa,  illetve  védje  a  tulajdonosok 
vagyoni jogait azzal, hogy a városképet rontó, 
illetőleg  a  közízlést  sértő,  jelen  rendeletben 
meghatározott  nem  rendeltetésszerű 
felületképzéseket szabályozza.

(2) E rendelet értelmezésében
a.) nem  rendeltetésszerű  felületképzés: 

festékkel  vagy  más  színező,  illetőleg 
felületképző  anyaggal  grafikus,  kép, 
illetőleg  szöveges  vagy  szövegszerű 
felületképzés,  ábrázolás  (graffiti,  tag, 
festett  falfirka  stb.),  nem  ideértve  a 
gazdasági  vállalkozások,  telephelyek 
működésének  jelzésére  szolgáló,  vagy 
azt reklámozó feliratokat.

b.) Graffiti-fal:
Külön abból a célból létesített vagy e 
rendelet által arra a célra kijelölt 
építmény, melyen nem rendeltetésszerű 
felületképzés létesíthető.

(2) E rendelet értelmezésében
nem rendeltetésszerű felületképzés:
festékkel  vagy  más  színező,  illetőleg 
felületképző anyaggal grafikus, kép, illetőleg 
szöveges  vagy  szövegszerű  felületképzés, 
ábrázolás  (graffiti,  tag,  festett  falfirka  stb.), 
nem  ideértve  a  gazdasági  vállalkozások,  
telephelyek  működésének  jelzésére 
szolgáló, vagy azt reklámozó feliratokat."

Hatályát veszti



2.§
Nem  rendeltetésszerű  felületképzést  létesíteni 
csak a Budapesti Vegyiművek Rt. Illatos u. 19-23., 
Illatos  u.  31-33.  szám  alatti  telephelyeinek 
kerítésén lehet.

2. §
Nem  rendeltetésszerű  felületképzést  létesíteni 
csak  a  Városfejlesztési  Városgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi  Bizottság  hozzájárulásával 
lehet.

Megelőzés, mentesítés
3.§

(1) A  nem  rendeltetésszerű  felületképzés 
megelőzésére  a  Képviselő-testület  éves 
költségvetésében meghatározott összeget különít 
el.

(2) 1 A  Városfejlesztési,  Városgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi  Bizottság  a  költségvetés 
elfogadása  után  30  napon  belül 
meghatározza  a  megelőzésre,  mentesítésre 
az évben kijelölt területet.

(3) A megelőzés, mentesítés a falfelület egyszeri 
megtisztításával  és  anti-graffiti  réteg 
felhordásával történik.

(4) A  kijelölt  területen  a  falfelület  egyszeri 
megtisztításának  és  az  anti-graffiti  réteg 
felhordásának  költségei  90  %-ban  az 
önkormányzatot, 10 %-ban az érintett összes 
tulajdonost terheli.

(5) A  bevont  felület  utólagos  tisztításának 
költségei az összes tulajdonost terheli.

(6) A  megelőzésre  pályázatot  nyújthat  be  az  a 
tulajdonos,  amelyik  az  önrész  megfizetését 
vállalja,  a  szükséges  összeggel  rendelkezik 
és  a  védett  felület  tisztántartására  erre 
szakosodott szervezettel szerződést kötött.

(7)  2 A  pályázatot  a  Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási  és  Környezetvédelmi 
Bizottság írja ki és bírálja el.

4.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba 
és  a  hatálybalépését  követő  napon  hatályát 
veszíti.

Budapest, 2010. november 3. Budapest, 2012. ....................

1 A bizottság elnevezését módosította a 31/2010. (XI. 08.) sz. rendelet 11. §-a, hatályos 2010. november 4-től 
2 A bizottság elnevezését módosította a 31/2010. (XI. 08.) sz. rendelet 11. §-a, hatályos 2010. november 4-től


